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I. Všeobecné údaje
1) Názov špecializovaného zariadenia: Francesco – regionálne autistické centrum
Sídlo zariadenia: Vodárenská 3, 080 01 Prešov
Právna forma právnickej osoby: občianske združenie /zákon č.83/1990 Zb./
Dátum založenia občianskeho združenia: 19.3.2007
Číslo spisu: VVS/1-900/90-29834
IČO: 42084229
DIČ: 2022699998
Štatutárny orgán: Mgr. Eva Turáková
2) V roku 2018 sa v zložení orgánov Francesca neudiali žiadne zmeny:
Štatutárny orgán:
Mgr. Eva Turáková
Trvalé bydlisko: Vajanského 19, 08001 Prešov
Členovia občianskeho združenia:
Mgr. Eva Turáková, Mgr. Kristína Jánošová, Mgr. Katarína Gromošová
II. Prehľad činnosti
Združenie v roku 2018 naďalej plnilo svoje ciele určené v stanovách.
Cieľom združenia je poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci
a humanitárnej starostlivosti u populácie zdravotne postihnutých chorobami autistického
spektra podľa zákona NRSR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov a to najmä:
- vykonávanie sociálnej prevencie u sociálne znevýhodnenej skupiny obyvateľov rodín
s autistickým členom, s cieľom predchádzania porúch psychického a sociálneho
vývinu všetkých členov rodiny formou: vyhľadávacou, nápravnou, rehabilitačnou
a resocializačnou a organizovaním výchovno-rekreačných táborov,
- poskytovanie sociálneho poradenstva ako kontinuálne pokračovanie sociálnej
prevencie priamo v rodinách, resp. na miestach sociálnej integrácie občana
s autistickou poruchou i jeho rodiny
- doplnkové vzdelávanie v rozsahu a čase, ktoré školy v triedach pre žiakov s autizmom
už nepokrývajú,
- doplnkové vzdelávanie doplnkovými formami, metódami a prostriedkami, špecificky
podľa potrieb každého jedinca,
- organizovanie špeciálnej telesnej výchovy, s dodržiavaním zásad vizualizácie,
štrukturalizácie a individuálneho prístupu, s využitím špeciálnych kompenzačných
pomôcok a
- odborné konzultácie a vzdelávanie odborníkov v oblasti autizmu,
- presadzovanie potrieb a záujmov svojich členov a osôb s autizmom,
- podpora zamestnávania ľudí s autizmom a mentálnou retardáciou v chránenom
prostredí,
- vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktorej zisk z podnikateľských aktivít bude
použitý na financovanie aktivít a cieľov v súčinnosti s cieľmi a poslaním združenia.
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Projekty, v ktorých bolo v roku 2018 Francesco zapojené:
Poskytovateľ
Nadácia SLSP
Nadácia Tatra banky
Henkel

Projekt
Prostredníctvom hier
otvárame brány k inklúzii
Aj autisti sa vedia hrať
School laundry

Výška príspevku v EUR
2 400,00
900,00
2 548,00

V rámci projektu „Prostredníctvom hier otvárame brány k inklúzii“ sa usporiadal deň plný
aktivít pre deti a mladých ľudí s autizmom, ich rodiny, zdravých súrodencov, pedagógov
a deti z iných špeciálnych a bežných škôl v spolupráci so SOŠ pedagogickou, SOŠ služieb
a SOŠ lesníckou.
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V rámci projektu „Aj autisti sa vedia hrať“,
ktorý bol financovaný nadáciou Tatra banky
sa upravila miestnosť a vytvorila herňa
spoločenských hier pre deti a mladých ľudí
s autizmom s cieľom nadobudnúť a posilniť
sociálne a hrové zručnosti, ktoré sú u týchto
detí v dôsledku diagnózy narušené.

Spoločnosť Henkel nám venovala finančný dar určený na projekt „School Laundry –
preparation for sheltered emoployment“. Z daru bolo hradené vybavenie práčovne a príprava
materiálov pre mladých s autizmom k zaškoleniu a zaučeniu práce. Spoločnosť Henkel nám
taktiež venovala vecný dar – čistiace a hygienické potreby, ktoré využívame v našej práčovni.
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Francesco v roku 2018 použilo dary:
Darca
City of Art
PPG Deco Slovakia
C&A Foundation
OZ Marko

Účel použitia daru
pomôcky a priame aktivity s deťmi
a mladými s autizmom
úprava priestorov
Autcafé
aktivity s klientmi s autizmom

Výška daru v EUR
128,81
3 244,00
2 170,00
49,44

Dar od City of Art bol v roku 2018 použitý počas projektu „Prostredníctvom hier otvárame
brány k inklúzii“ na prenájom skákacieho hradu a kúpu materiálu k aktivitám.
Dar od PPG Deco Slovakia bol použitý na úpravu priestoru pre muzikoterapiu – zbúranie
priečky a rozšírenie miestnosti.
Dar od C&A Foundation bol použitý na vypracovanie projektu a administratívy k zriadeniu
chráneného pracoviska pre mladých s autizmom „Autcafé“.
Dar od OZ Marko bol použitý pri príležitosti júnovej letnej opekačky a počas projektových
aktivít v septembri.
V roku 2018 združenie použilo príspevky z podielu zo zaplatenej dane prijatých v roku 2017
vo výške 8 209,75 €. Francesco bolo príjemcom príspevkov z podielu zaplatenej dane aj
v roku 2018, kedy prijalo 7 683,37 €, z toho 3 620,02 € bolo použitých v danom roku. Zvyšná
čiastka 4 063,35 € bude vyčerpaná v roku 2019.
Použitie príspevkov z podielu zaplatenej dane prijatých v r. 2017
prevádzka združenia
úprava priestorov špecializovaného zariadenia
Spolu

2 308,79 €
5 900,96 €
8 209,75 €
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Použitie príspevkov z podielu zaplatenej dane prijatých v r. 2018
vzdelávacie aktivity
registrácia do zoznamu prijímateľov 2%
vybavenie a pomôcky na terapie
spoločenské aktivity
prevádzka združenia
Spolu

2 148,72 €
65,22 €
192,72 €
38,97 €
1 174,39 €
3 620,02 €

III. Finančné údaje
Činnosť Francesca v roku 2018 bola financovaná z prijatých poplatkov za vykonané
semináre, predaja bagiet, darov a podielov zo zaplatenej dane.
Aktíva
Pokladnica
Bankové účty
Spolu

Suma v EUR
1 024,67
8 186,24
9 210,91

Pasíva
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky z obchodného styku
Záväzky vyplývajúce z miezd za 12/2017, ktoré boli
vyplatené v 1/2018 - voči zamestnancom
- voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
- voči daňovému úradu
Výnosy budúcich období – 2% z dane
- inovačné vzdelávanie
- prijaté dary
Výsledok hospodárenia
Spolu

Suma v EUR
8 827,64
256,54
-164,88
521,95

Finančné príjmy
Tržby za vlastné výrobky
Prijaté dary – C&A Foundation
- PPG Deco Slovakia
- City of Art
- OZ Marko
- Nadácia SLSP
- Nadácia Tatra banky
- Henkel
Iné ostatné výnosy
- vzdelávacie aktivity
- predaj brožúr
- RZZP za r. 2017

465,30
117,63
4 063,35
1 328,11
2 701,19
-8 905,92
9 210,91

Suma v EUR
Hlavná nezdaňovaná činnosť Zdaňovaná činnosť
1 492,00
2 170,00
3 244,00
2 400,00
49,44
128,81
900,00
2 548,00
11 215,45
285,50
257,26
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Príspevky z podielu zaplatenej
dane – z r. 2018
- z r. 2017
Spolu

3 620,02
8 209,75
34 770,97

1 749,26

Finančné výdaje

Suma v EUR
Hlavná nezdaňovaná činnosť Zdaňovaná činnosť
7 339,26
811,25
Spotreba materiálu
2 257,18
197,54
Spotreba energie
298,32
191,97
Opravy a udržiavanie
13 999,19
Ostatné služby
13 798,46
700,26
Mzdové náklady
4 634,42
246,46
Zákonné sociálne a zdravotné
poistenie
513,11
1,60
Zákonné sociálne náklady
83,22
125,20
Ostatné dane a poplatky
60,00
Ostatné pokuty a penále
43,63
Dary
121,18
3,90
Iné ostatné náklady
Spolu
43 147,97
2 278,18
IV. Záver
Francesco- regionálne autistické centrum sa vo svojich aktivitách zameriava hlavne na oblasť
ďalšieho vzdelávania, má akreditáciu Ministerstva školstva na poskytovanie vzdelávania
v oblasti autizmu v dvoch programoch inovačného vzdelávania. Zároveň poskytuje aj
neakreditované školenia a semináre pre rodiny detí s autizmom, odborných zamestnancov
i laikov. Významnou oblasťou činnosti občianskeho združenia sú projekty, ktoré majú za cieľ
pomáhať komunite rodín a detí s autizmom, zlepšovať podmienky na ich vzdelávanie,
trávenie voľného času či prípravu na zamestnanie v chránenom prostredí. Sme radi, že aj
v tomto roku sme vyškolili skupinu nových pedagogických a odborných zamestnancov.
Spájali sme komunity v rámci projektov a tým prispeli k inklúzii našich autistov medzi bežnú
populáciu. Otvorili sme práčovňu, ktorá simuluje bežné pracovné prostredie a vylepšili
priestory.
V. Prílohy
1. Účtovná závierka k 31. decembru 2018.
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